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Rakas Pyhiin Kolminaisuuden Lintulan Luostarin Ystiivii

On muodostunut jo traditioksi tiim5n julkaisun ilmestyrninen yuoden lopussa. Niiin saamme
koosteen tapahtumista luostarissa vuoden varrella.

Vuoden lopussa pohdimme miten kohdallamme kulunut vuosi on taittunut. Kuinka usein olemme
sen kuluessa onnistuneettayttamii[n omat hyviit aikomuksemme ja paljonko on jiiiinyt A>rftitnr?ifiA.

Jumala on mittaamattomassa rakkaudessaan antanut eliimtiiimme ohjeita avuksemme sen onnistu-
miseksi. Yksi niistii on liihimmiiisenrakkaus !

Kuinka meillii on 5rmmiirrystii tiimtin lahjan antamasta suuresta avusta el[miitin ja siihen kuuluvaan
ihmissuhteiden onnistumiseen. Luoja on viisaudessaan osoittanut meille kohteita, joihin voimme
toteuttaa tiitii Htinen antamaansa lahjaa, joka palkitsevalla ja ainutlaatuisella tavalla yhdistiiii
meidat toisiimme.

Liihimmiiisenrakkauden kautta me samalla kiitamme Jumalaa tiistii meille paljon antavasta ja
yhdistiivflstti lahjasta. Se ei yksinomaan yhdistii vain meita ihmisiii toisiimme vaan se yhdistiiii meita
yhteyteen Jumalaan.

Osuvasti ki{ailija Leo Tolstoi onkin maininnut: Vain yksi, yksi ainoa todellinen tehtava meillii on:
eliiii rakkaudessa veljiemme kanssa, kaikkien kanssa.

Siunattua paaston alkaa ja liihestyviiii suurta rakkauden juhlaa, juhlaa, jossa ylistiimme Jumalan
totisen Sanan lihaksi tulemista meidfln pelastumiseksi.

isii Viktor

Tiimiin tiedotteen viilissii on totuttuun tapaan jiisenmaksun tilisiirtolomake.
Kysymyksessii on siis vuoden 2015 iiisenmaksu.

Lomakkeella voi suorittaa myds lahjoituksen. T anavuonna
luostari on ilmoittanut kohteeksi autotallin rakentamisen.
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Lintulan luostarin l20-vuotisjuhlan tunnelmia

Lintulan luostarin l20-vuotisjuhlaa vietettiin helluntaina 24.5.2015. Juhla alkoi vedenpyhi-
tyksellii, jonka toimitti ark&imandriitta Sergei luostarin piha-aukiolla. Liturgian toimitti KP
arkkipiispa Leo yhdessii papiston kanssa ja kirkkokuoroa johti Jaal<ko Olkinuora. Juhlavieraita
oli saapunut noin 200 henkeii. Liturgian jiilkeen siirryttiin ristisaatossa luostarin vanhaan piha-
piiriin, jossa vihittiin kiiyttOcin Lintulan yrttitalo.

Yrttitalo on rakennettu entisen autotallin tiloihin ja se tulee palvelemaan luostarin kehittyviifl
yrttituotteiden valmistusta. Talossa on tilat yrttien puhdistamista, kuivaamista ja jatkokiisittely.i
varten aina valmiiksi myyntituotteiksi asti.

Yrttitaloa vihkiessii[n arkkipiispa Leo rukoili, ettii Jumala avaisi taivaallisen aarrekammionsa ja
vuodattaisi siunauksensa tiiyteyden.

Yrttitalon vihkimisen jdlkeen juhlaviiki siirtyi piitirakennuksen luo lammen rannalle, missti tar-
jottiin kenttiilounas ja kakkukahvit. Juhlahetken aloitti rivakka raekuuro, joka kuitenkin muuttui
pian auringonpaisteeksi.

Igumenia Mikaelan tervehdyssanojen jiilkeen kuultiin sellomusiikkia Istvan Zaborskyn soitta-
mana. FM Hanna Kemppi valotti juhlaesitelmiissiiiin Lintulan luostarimiljdrin rakentumista ja
pyhyyden elementtejii Lintulassa. Johannes Teologin laulajat esiintyiviit diakoni Petri Nykiisen
johdolla.

Tervehdyksens?i juhlaan toivat arkkimandriitta Sergei ja Valamon luostarin veljest<i, Lintulan
luostarin Ystiiviit ry., Heindveden kunta, Heiniiveden evankelis-luterilainen seurakunta, Joensuun
ortodoksinen seurakunta, ortodoksinen mieskuoro ja miespiiri Miikkulan musikat.

Tervehdyksensti esitti myds juhlaan kutsuttu Konstantinoksen ja Helenan luostarin johtaja igu-
menia Ilariona Veniijiiltii. Vanhan Lintulan kirkko Karjalankannaksen Kivennavalla on nyt jiil-
leenrakennettu ja kuuluu igumenia Ilarionan johtaman luostarin alaisuuteen.

Ptihtitsan luostarin igumenia Filareta oli estynyt saapumasta juhlaan mutta oli liihettiinyt nunna
Ignatian ja Magdalinan edustamaarr luostaria. Tervehdyspuheessaan hiin ilmaisi ilonsa siitii
yhteydestii, joka on vallinnut Lintulan ja Piihtitsan luostarien viilillti arrna 1970-luvulta lfitien
ainamuistettavien igumenia Antoninan (Lintulan luostari) jaYarraran @tihtitsan luostari) ajoista
alkaen.

Piiiviin piiiitteeksi juhlaviiki kokoontui Lintulan luostarin kirkkoon, jossa toimitettiin helluntain
ehtoopalvelus polvirukouksineen.

Luostarin juhlan yhteydessii KP arkkipiispa Leo palkitsi Taisto Tuonosen Pyhiin Karitsan ritari-
kunnan I luokan ritarimerkilH 30 vuotta kestiineestii talkoohengessii tehdystii ty)stii ja asiantun-
tij a-avusta luostarin hyviiksi.

Kiitamme liimpimiisti juhlassa mukana olleita, kaikkia teitii, jotka juhlan johdosta muistitte luos-
taria ja sisaristoa rukouksissanne ja lahjoituksin, sekii juhlavalmisteluihin monin tavoin osallis-
tuneita talkoolaisia ja toivotamme kaikille Jumalan siunaamaa kesiiii.

Igumenia Mikaela ja sisaristo
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Kannen kuva ja juhlan kuvat: isd Simeon
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Lintulan luostarimaisemasta kirjoitettiin 1920-ja 1930-luvulla lehdissii ja matkakuvauksissa. Tiima
johtui pitkalti siitA, ettA perinteisten pyhiinvaeltajien ohella luostareissa alkoi kAydA yhii enemmiin

matkailijoita. Suuremman yleisdn kiinnostus kotimaan matkailuun kasvoi ja veniijiinkieliset luosta-

rit koettiin erikoisina ja eksoottisina, kulttuuriltaan poikkeavina, kiinnostavina ja salaperiiisiniikin
paikkoina. Matkailu kohdistui ennen muuta suureen Valamon luostariin Laatokalla, mutta
kiivijoiden maara kasvoi myris Lintulassa. Matkailu tietenkin niikyy kuvauksista, joiden

tarkoituksena oli sekii viilittii?i asiapitoista tietoa luostarin historiasta ja siitii, mitii paikan piiiillii olisi
konkreettisesti odotettavissa, kuin myris antaa esimerkiksi tietoa siita, kuinka luostareiden

kulttuuriin perehtymattrimiin tulisi kljyttiiffiii siella. Kirjoituksista valtaosa oli suunnattu

luterilaisille, ortodoksisen kulttuurin ulkopuolisille ihmisille.

Luostarikuvakset kertovat paitsi olemassa olleen todellisuuden eri puolista myds kuvausten

kirjoittajista, joten ne viilittiiviit kiinnostavalla tavalla aikalaisten k[sityksiii siita, milla hvaLlavanha

Lintula koettiin luostarina ja miljoonii. Usein toistettiin ajatusta siitii, ettei Lintula vastannut

ennakkokiisityksia luostarista. Sen vaatimattomuus yllatti kiivijAt. Havainnon voi sanoa yhta aikaa

olleen sek[ tiismiillinen ja todellisuuteen perustuva etta epiitarkka ja vaillinainen. Lintula vertautui

matkailijoiden hyvin tuntemiin suuriin luostareihin Laatokalla. Esimerkiksi Konevitsan luostarin

kirjanpitajanii toiminut Niilo Jokio kirjoitti kuvaili lehtiki{oituksessa vaikutelmiaan Lintulan
luostarimaisemasta kiiytyiiiin siellii Lintulan luostarin valvojana toimineen Konevitsan luostarin

igumeni Mawikin kanssa. Jokio kirjoitti:
"Henkild, joka on kriynyt kirkkokuntamme suurimmissa miesluostareissa Valamossa ja Konevi-

tsassa, ihmetellen katselee ympcirilleen ja saattaapa lEsciistri, ettci misscis' se luostari sitten on?

Lintula ei siinci mielessri todellakaan tee luostarin vailattusta, silki sitri ei ymprirdi kivimuuri, ei ncie

siellti kivirakennuksia, ei komeita kirkkoja. Ensi ncikemciltci Lintula tekee pikemminkin rauhallisen

maal ai s lqt I cin v aikutuks en. "

Valamon ja Konevitsan munkkiluostarit eiviit kuitenkaan olleet parhaiten soveltuva vertailukohta

Lintulalle siksi, ettii ne olivat syntytavoiltaan jahistorialtaan toisenlaiset. Pikemminkin Lintulaa

olisi tullut ver-rata muihin 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa perustettuihin nunnaluosta-

reihin, joiden toiminnassa keskeisellii sijalla oli jokin hyviintekeviiisyystarkoitus kuten sairaalan,
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puiset asuintalot nunnille ja papistolle, tar',rittavattalousrakennukset sekii hieman mydhemmin mytis

orpokoti ja koulu. Niiin luostarimiljdo muodostui kirkon ohella lukuisista pienemmistii ja

suuremmista rakennuksista, jotka sijoiteuiin loivaan ja viiljiiiin puolikaareen pihapiirin ympiirille.

1920-luvun lopulla julkaistu Lintulan luostarin opaskirjanen kuvaili luostarimiljootii seuraavasti,

kiinnittiien huomiota paitsi rakennuksiin myds maisemallisiin elementteihin ja luonnonkauneuteen:

"--- vasemmalla on Pyhci portti. Pyhdltd portilta ylenee tie loivalle rinteelle, jolla enimmcil<seen

sijaitsevatkin luostarin rakennulcset. Alhaalla Pyhtin portin luona kohoaa kal<sikerrolainen puinen

rakennus kotikirkkoineen. Trihcin rakennulaeen on sijoitettu hotelli matkustavaisia varten. -- Tietri

mydten edelleen ylds kohotessa lrulkee vilja-aitan ohi. Siitci alkaen kulkee tie solakoiden poppelien

ja kuusten vcilitse, jotka ovat istutetut kahden puolen tietci. Hiukan kohottuaan laicintyy maantie

oikealle prirityen kedolle. Tcissti sijaitsee oikealla puolen luostarikirkko graniitista, puisine

pririllysrakennul<sineen. Kirkon takana on pieni rakennul<sista vapaa alue. Kescilki siinci on

kukkatarha. --- Kaikki ntimci rakennulaet muodostwat puoliympyrcin, jonka etualalla on kescilki

keittidkasveja kasvava maa-alue. Tcimcin takana on puutorha. Siinri kasvaa omenapuita, viinimar-

ja-, vadelma- ja karviaismarjapensaita selui hydtymansikoita. Puutarhan takana hiukan oikealla on

mehilciistarha. Se on ihanaia rauhaisa paikka.---"

Luostarin tukijoiden ja hyvflntekijoiden antamien lahjoitusten merkitys Lintulan miljodn

rakentumiselle oli aivan keskeinen oikeastaan koko luostarin Kivennavalla toimimisen ajan, si112i

sisaristo pystyl omalla ty)lliiiin vain vaivoin elattamiitin itsensii, eik?i hiippakunnan johtokaan

pyrkinyt rakentamaan luostaria ulkoisesti niiyttiiviiksi, vaan pyrki ratkaisemaan nuoren luostarin

kiiytiinnon eliim?in, toimeentulon ja kilvoituselamiin ongelmakohtia. Kun Ven[jtill[ tapahtui

vallankumous vuonna 1917, Lintula menetti suuren osan pankkiin talletetuista rahavaroistaan, ja

luonnollisesti myds veniiliiisten hyviintekijciiden tuki loppui, pyhiinvaeltajien virta tyrehty.

Erityisen ongelmallinen tilanne oli sen vuoksi, ettii luostaria oli edellisen?i vuonna kohdannut suuri

onnettomuus, kun sen kirkko oli palanut, eikii uutta ollut ehditty rakentaa. Kuten tunnettua, avuksi

tuli kreivi Ivan Saltykoff, joka rakennutti arkkitehti Hans von Baghin piirustuksiin perustuneen

uuden pyhiin Kolminaisuuden kirkon. Vanhan, palaneen kirkon kivijalalle pystytetty, yliiosastaan

10



L'

'ESSeJer^

ues>lnuue>lsJorreue)l sol?>lolle{ eleww ueursrultl>lrleu rlo rDueruele ueu{leluesletu lnuoue>I e}s?u

-urmol uuelsonl e[ lnuueryod glsgglpu uol?trsreleeur 'eoure ueels€e>lro 'o>HJDII]o>I rusrd se4rpo4

nllelsnsrs {o ueeseeuonq ueelqr( uoueuB)l rrequs^ usel oelsnuue{eJo)PlJDl ee^nlloJe ess?uesreru

'ElslIIIre lnllo lqplrermse Ie ugqgllggl :euduresrlleolseerl uDIEIer^ ello roilees_ r$llr€lsonl ueuru€l
-srurml uggfilur 'essrelqnsolo ?ssrurtuee{rel r}seslflepnolr.4- el €ssrutue>Iruu uDlgtsl]ue '1.(u ulsoJ

'EIIe{se{ ue$lnlns€ uesl€lue}nl uesrlaped
ggflrursnoletrrzlur e[ uelualsnuue>ler eerluel Bsseruelo 11o uggllggJ 'eruln1 ellel\q e11e,re1srued

upplof qo uDIuelrDI gssgglpur g+le eilnru 'gg,(u,Qug.e;1r r1o olsrresrs e[ eo11on1 eedurslntu lellolue
snolel€elrr e[ 1o11ed 'elle,reuuerrl) qq l€uru€ruoll€rur]eel glen e[ wutr]raeEle ]e^llo gllgg] lolo
'g11g1se[1ezr uoruele1 r$lDlrowrse €11o rolle€s urtul €lsBrTnAr>I ulu g>lqe lnllo €ll€Iul1onq elsl$Ino{Iel
elsruoru re ulsrelqnsolo urrsnn esuesrumlnedos ugpreq B11e 'elsnlefe efUlse Bn1]eeq ee>Ine>I uIAo{

elo g>lqe re 'uoouegol uezrrgfn1so;tr errrrel ueerunuese lgrusggd uee41g[ uersotrao)pl€Ae ueple>lrel

uertu€lnnru e[ eueslnemes ueposrllel esur]o{ €f esurJe}sonl lpllileueru }eJusrs uelnlul'I rm)

elsuslsonlsrnmu r3A

-Dplrmu ssd>1 o4uo 'Bpqgu elsrTlopqetu elo esseeileeued rs €lsrmnlqell+F€Irelsonl €tsesl$lopogo

glle 'gzrplueurureq gsselerru gulls uDluo snlefe e>plrel 'glsggftIur uuulsonlelrmu g$&ls-e.{

€IIos€1 g11ssre1.( eelsnpe esseruons lo{le gg[5u ueln1ur] urgN 'esu€B]ulrurol ee>11e[ lelles ?yq

-url uelruI llJ€lsonl les{leJrl egntu 'ur41e1ne41el €}urulol ues 'e}snoturuIlrellel uolrue I$lue}sonl

ntlelsrllerrl lnllo Ie glls €ilnur 'Bllerlgl ueery€sresa4€ln€r ueoflermol tslrefrs eg 's.Qsrpq,{sreu

uesrelrlores urueres eleulq,(4 ogsrelq,(sreu ur{ueurol FIIot Elle$leuue) eple glleeuglepe Btsn

-oum{uBII€A €}plrel 'rs4rrelsonlurnmu r$leoure uetuons IEf elnfulT g11e lgats1tryeu ueururr$slguosll

ueuons e[ snoum>luelle1 ?]ses>lnlruIre^sretq,( ugfplel ueuow qo es.,(>1 ueel orslrlle^ ellln nl
-0€6I el -OZA sssuelsonl e4o['uees4olru ueqrrs ure,r dprr,(d ]nllo rlsesro]erl re e11eq,{uu,$1 ues4

-noum{uellen e1pdo1 rm nf008l €ue}ne>l uesru"}ue>IeJ uesrlrrp[€ uBIn1ulT 'ueesru€lue>1er elorerr

lnllo Ie ee>plre>I ueuue B$rur '1n11o 1e enetJet uesrruelue{€Jsrpnn glsrflrre DIso{ ueel 'stu4el qrq
ugg>ll ueeflo r4le1ef€ {u gsglo ugglpupelsonl B$e 'rs4rs re - epqolsnuue>Ier n1lelne]o] €ssegqut-I

essequel ueurerurrl gssguuglpl Io purgJ '6161 Brruonl Irusrulel snuue{eJo)plJDl ueurnd



Lintulan luostarin milj66 onkin rakentunut tiinne viel2ikin pidemmdlla ajallaja pienemmin askelin

kuin Kivennavalle. Kirkkokunnan viihiivaraisuus ja sodan jiilkeiset ponnistelut seurakuntien eliimiin

uuteen alkuun saattamisessa veiviit paljon voimavaroja, ja toisaalta luostareiden

tulevaisuudenn[kymiin suhtauduttiin hyvin pessimistisesti. Uusia tulijoita luostareihin oli, mutta

hyvin viihiin. Vasta 1960-1uvu11a, kaksi vuosikymmentii sisarten tiinne asettumisen jiilkeen, Lintu-

laan rakennettiin keljatalo, sitten luostarin nykyinen piiiiportti ja pieni symbolinen muuri, ja uusi

kirkko pystytettiin vuonna 1973 arld<itehti Vilho Suonmaan piirustusten pohjalta. Onkin kiinnosta-
yaa, ett[ niiiden uusien rakennuskohteiden jiilkeen nykyinenkin Lintulan luostarimiljdd sai

kaksiosaisen luonteen, kuten oli laita vanhassakin Lintulassa. Viilimatkaa taalla vanhan ja uuden

pihapiirin viilillii ei ole niin paljon kuin oli Kivennavalla, mittakaava on pienempi, pinta-alaa on

vthemmiin, mutta arkkitehtonisesti ero on huomattavasti suurempi ja selkeiimpi. Uutta

kokonaisuutta on sittemmin tiiydennetty esimerkiksi omalla hautausmaalla, joka onkin yksi

luostarin peruselementeistii. Nykyisin rakentamista s5iitelev6t toisenlaiset tekijiit kuin luostarin

historian varhaisina vuosina. Vanha Koskijflrven kartanomiljriri on suojeltu ja sitii pyritiiiin

vaalimaan ja siiilyttiimiiiin, vaikka luostari ei enZiii, yleisemminkin suomalaisessa kulttuurissa

tapahtuneen murroksen j iilkeen, saa elantoaan maataloudesta.

Mainitsin edellii, ettii kun Kivennavan Lintulaa kuvailtiin maisemaltaan epiityypilliseksi luostariksi,

sitii saatettiin verrata pieneen kylfltin. Vertailu on hyvin osuva useimpien luostareiden kohdalla, sillii

tavallisesti ne ovat eriiiinlaisia pienoisyhteiskuntia, jonkin verran kyliin tai kaupungin kaltaisia.

Kuten kaupungeissa, rakennuksilla on usein arkkitehtuurinkin keinoin ilmennettdvaa keskiniiist[

hierarkiaa, ja lisiiksi rakennettu tila jakautuu julkisemman ja yksityisemmiin tilan vydhykkeisiin.

Kirkko, joka usein erottuu maisemassa kauaskin, on paitsi luostarin hengellisen elamAn keskus

myds kaikkein julkisin tila, jonne pyhiinvaeltalat ja matkailijat ovat tervetulleita, kun taas asuinra-

kennukset yleensii kiinnittavat v?ihemm?in huomiota ja kuuluvat yksityisyyden piiriin rajattuun

alueeseen, jonne ulkopuolisilla ei ole asiaa.

Kun muistetaan, ett[ Lintula ei Kivennavalla ollut eikii edelleenkiiiin ole maantieteellisesti

eristyksissii esimerkiksi saarella, vaan hyvinkin liihellti paikallista maaseutuasutusta, voidaan todeta,

ettii luostari monin tavoin on asettunut osaksi maalaismaisemaa siitii kovin jyrkiisti erottumatta
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Rukouksesta ja tyOn teosta syntyykin luostarin pyhyyden keskeinen ulottuvuus. Paikka, riippu-
matta sen ulkoisista puitteista, pyhittyy pyhien toimitusten ja luostariarvojen mukaisen kilvoitus-
eliimiin kautta. Usein tiihiin - Lintulankin kohdalla - yhdistyy luonnon kauneus, johon myds
satunnaiset luostarissa k6vijat kiinnittiiviit huomiota. Jumalan kunniaksi rukouksessa tehty ty)
nayfiiiytyy esimerkiksi luonnonkauneuden vaalimisena, luonnosta huolta pitiimisenii, huolelli-
suutena ja siisteytenii, joka luo kontrastia luostarin ulkopuolisen maailman sattumanvaraisuudelle ja
ep[jiirjestykselle.

Hyviit kuulijat, olen tiissii esitelmiissiini pyrkinyt hiukan Lintulan historiaakin esiin nostaen
ldytiimaan juuri tiimiin luostarimaisemalle ominaisia piirteitii. Lintulan historiassa ja miljriossii on
kiinnostavalla tavalla toistunut ensinnlikin paikan aiemman historian ja luostariel[miin yhteenso-
vittaminen, mikii on ilmennyt esimerkiksi luostarin rakennuskannan painottumisessa kahtaalle
vanhempaan ja uudempaan alueeseen. Toiseksi Lintulalle ominaista on ollut ulkoisesti ehkii suh-
teellisen vaatimattomien, mutta silti selkeiden luostariellimiistii ja paikan pyhyydestli kertovien
elementtien yhdistyminen luonnon kauneudessa ilmeneviin Jumalan luomistydn vaalimiseen ja
varjelemiseen. Lintulan miljdo heijastelee historiastaan kertovien merkkien ohella seka edes-

menneiden ettii nykyisten luostarikilvoittelijoiden tydntekoa ja jokapiiiviiistii, jatlotvaarukousta.

Hyviit luostarin sisaret, auttakoon ja tukekoon Jumala teitii tycissiinne ja eliimiiss?inne niin, ettii Lin-
tula saisi rauhassa jatkaa hryldrd", siunauksellista kilvoituseliimtiii ja tulevinakin vuosina ja
vuosikymmeninii taqotamyds ljdrilll6vieraileville hengellistiiravintoaja suojaisan leviihdyspaikan.

Toivotan kaikille liisniiolijoille valoisaa luostarin ja Pyhrin Kolminaisuuden juhlaptiiviiii
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Niin paljon mind rakastin teta luostaria, ettii halusin kirjoittaa siitEi ja
kerrottuani asiasta aiti Marinalle sain tutustua luostarin arkipiiivEitin
kdynneilliini eri vuodenaikoina. Aivan ensimmdisellEi "aineistonkeruumatkalla"
aiti Marina komensi arvaan, ettti hiin teki juuri niin Anu Rovion
keskustelemaan kanssani siitd, mitii ihan oikeasti on nuoren naisen iktivd
luostariin, halu jattaa maailma taakseen. Sellainen nuori kaunis nainen! mind
ajattelin. Ja Anu vastaili varmaan tyhmiinkin, tietEimiittomiin ainakin
kysymyksiini. Mutta aiti Marina ei siitEi mitiiiin y6hdn saakka jatkuvaa
lorpdttelyiltaa tarkoittanut - ei, tuli ja koputti keljani ovelle ja kysyi:

- No, joko on asiat puhuttu?

Kylliihtin ne oli puhuttu.

Anusta tuli sitten diti Ksenia. Hdnen kaipuunsa oli niin suuri, ettd htin todella
jdi luostariin.

Tietysti rakensin kirjojani varten "oman Lintulani", vaikka se fyysisestyi sijaitsi
siind missii sijaitseekin, kynttilEitehtaineen, matkamuistoineen, koivukujineen.
Sisaretkin mind kirjoitin uusiksi, vaikka paljon Iainasin ominaisuuksia itse
kultakin. Aiti pelagia sanoi myohemmin:

- Luulin, ettii se yksi nunna on kuvaus minusta mutta eihdn se niin
ollutkaan...

Sitii paitsi annoin luostariin kirjan ajaksi koiran, joka tuli jostakin ja liihti sitten
jonnekin. Se oli pieni valkea koira ja sai luostarissa nimen Sarov.
Ntiin kEivi toisessa "Lintula-kirjassani", joka sijoittui kokonaan luostariin. Sita
en olisi kirjoittanut koskaan ilman silloin vielS Bytouman luostarissa Kreikassa
kilvoittelevan sisar Kristodulin lempedd mutta vakaata painostusta. Jotenkin
meistd oli tullut ystiivEit - ja minusta oli ihanaa, kun igumenia Marina erddnd
piiivEinii soitti minulle ja kertoi hdnen tulevan Lintulaan...

Mutta niindkin kertoina, kun olin olevinani oman tydni takia luostarin vieraana,
sain eltiti luostarin rytmiss6, kirkkovuoden rytmissd, sain kokea sen
hiljaisuuden, sen rauhan. Pyhiin kosketuksen.

Minun kengissdni oli kovat kantalaput, vaikkeivat ne mitkiiiin piikkikorkokengdt
olleet. Ja minun keljani sijaitsi aivan kiiytEivdn kauimmaisessa pddssd, jos
kirkkoa ajattelee. Igumenia Antonina eli silloin viel6 ja hiin oli hyvin sairas, ei
kirkkoonkaan endd piitissyt. Aamupalvelukseen piti mennd hiljaa hdnen kel-
jansa ohi, ja minun kenkdni tuppasivat kopisemaan - kunnes keksin kiivellii
sukkasillani kirkkoon ja vasta siellti panin kengtit jalkaan.

- No se onkin oikein hyvd, Eiiti Marina sanoi. - Kyllii ne kopisivatkin. Kuulin
aina, kun menit ktiytiivEissii.

Aiti Mikaela hoiti silloin igumenia Antoninaa, ja vain kahvipoydiissti tai
ruokailtaessa hEintii ohimennen tapasin. HEin oli aina hyvin ysttiviillinen ja
lemped, kyseli voinnistani. Mydhemmin tuli aika, ettd saimme kyselld tois-
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Aamupalvelukset puolihEimiirdssd kirkossa, illan viimeiset rukoukset, psalmit, jotka
korvissani kuulostivat niin kovin tutuilta ja silti erilaisilta - kunnes ymmdrsin, ett6
luostarissa kiiytettiiin Septuagintan kEidnnostd. Sanoin Aiti Ksenialle, ettii minusta
niistii on kadonnut runous. Aiti t<senia hymyili hiukan, sanoi:

- Mutta kun se nyt vihdoin on saatu suomenkielisend, kyllii sitii pitiiii kaiyttiiii.

Kotona otin esiin Septugintan psalmikaannOksen
rakastan niitd vanhoja enemman.

aloin Iukea sitd mutta mind vainja

Ajattelin, ettti diti Ksenian, joka itse on niin huikean hienosti ja inspiroituneesti ru-
noillut esimerkiksi Akatistoksen Jumalansynnyttiijiille Konevitsalaisen ikonin kun-
niaksi, tiiytyy kyllti havaita tuo puute. Kun kerroin hdnelle ensi lukemiseni jiilkeen
akatistoksen vaikutuksesta minuun, h6n sanoi: Kunnia Jumalallel

Sisaret antavat aina kunnian Jumalalle. Mind sen viikon aikana yritin opetella itsekin
ajattelemaan niin, omalla kohdallani, mutta min6 taidan olla huono ihminen - niin
pian kuin kotona taas olin ja sain kiitosta jostakin kirjoittamastani, vaikkapa niistii
"luostaripiiivdkirjoistani" Simeonissa ja Hannassa, mind iloisena otin kunnian itselleni.Se oli kuitenkin tapahtunut, ettdi hyvin pian seurasi jonkinlainen pieni pistos
omassatunnossa, ja minEi muistin, ettd kunnia kuuluukin Jumalalle.

Hyvin usein yhii ajattelen sitd viikkoa. Ajattelen pitkiiii keskustelua isd Paisioksestaiiiti Kristodulin kanssa, muistan sisar Julianan herkiisti puhkeavan hymyn ja htinen
taitavuutensa tietokoneiden kdsittelyssti. Muistan eiti Elisabetin kertomukset niiltii
ajoilta, kun hdn tuli luostariin ja Siti Johannan huolehtimisen kunnollisesta taksista
liihtopiiiviindni - mutta ennen kaikkea minussa syvdllii sisimmdsstini eldti se rukous,joka luostarissa koko ajan on ldsnd, jokaisessa hetkessd.

Hellevi Matihalti
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HaapaJaryinen Tuovi Kehkiinen oli
tullut LintuIaan talkoisiin ensimmiiistii
kertaa. Hiin sai idean paikallislehden
jutusta, jossa talkoolainen kertoi
kokemuksraaru.

Ortodoksisuus ja luostarieltimti eivtit
olleet Tuoville ennestii[n tuttuja.
Igumenia liihetti ennen talkoisiin tuloa
kirJeen, jossa oli perusohjeita esimer-
kiksi pukeutumisesta. Talkoot6iden
aikana voi pukeutua yapaammin tyo-
vaatteisiin, ffiutta ruokailujen ja
jumalanpalvelusten atkana on kiiytet-
tava vtihintaan polvipituista hametta ja
huivia. Kiisivarretkin ffiytW olla peitet-
tynri. Huivin kaytt6dn tottui. On
oikeastaan helpottavaa, kun hiuksia ei
tawttse laittaa.

Talkoolaiset ja luostarin viiki ovat kuin
ymL suurta perhettl. Koen etta sisaret
ovat ikiiiin kuin ottaneet meidiit
omakseen. Heilta uskahtaa kysyti ja he
neuvovat, Tuovi tote aa.

Tuovi on saanut tehdfl paaasiassa
siivous- ja puutarhatdtta. Paiv6 puu-
tarhassa on vienyt vfllillii mehut, mutta
vastaavasti uni on sitten maittanut.

Puutarhatyo on raskasta, mutta omalla
tavallaan antoisaa. Siinti niikee tydnsti
jAljen ja se on vastapainoa omalle
tyolle, Tuovi kertoo.
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Jefim Brodkin Jiirvenpaastti on ollut
talkoolaisena nelj AnLA kesdn6. Aluksi
htin oli Lintulassa iiitinsii kaverLna.
Ta[A kertaa Afti ei t6iltAan ptiiissyt
mukaafu.

Tdihini ffiAllA on kuulunut muun
muassa kirkkoleivAn leipomista ja
ponomarin tehtAviA, joista minulla on
kokemusta Helsingin ortodoksisesta
seurakunnasta. Osallisfun vtilillii myos
puutarhat6ihin, Jefim kertoo.

Luostarurl sisariston avustaminen miesten
toissii on ollut jo vuosikymmenia Miikkulan
musikoiden eli Joensuun ortodoksisen seura-
kunnan miesten keskustelupiirin perirllle.

Kiiymme tilAllljoka vuosi useamman kerran,
aina tarpeen mukaan. Tekeminen ei ffiAltA
koskaan lopu ja tunnemme itsemme aina
tervefulleeksi. Sisaret soitt avat kun tawttsevat
apua. Vaikka olisimme Lintulassa vain parr
tuntia, ffiALIA kflyminen tuntuu pyhiin-
vaellusmatk alta, Esa Sovelius pohtii.

Lappeenrantalaisella Risto Savolaisella on
pitka talkoolaiskokemus Valamon luostarista.
Olen Lappeenrannan Valamon ysttivien
puheenjohtaja. Liityin jtiseneksi jo
opiskeluaik arra. Yhdistys jarjest[ii j oka vuosi
retkiti Valamoon ja LintuIaan. Olen vieraillut
molemmissa jo 60-luvulta asti, Risto fuumaa.

Lintulaan Risto tuli ensimmtiisen kerran tal-
koisiin ystiivtinsii pffiAessfl mukaan neljii

vuotta sittten.

Lintula tuntui kotoisahta ja ruuhallisemmalta
kuin Valamo, jonka paatulonlflhde on
matkailu.

Risto viihtyy ulkotdissii ja puutarhassa, joten
hiinen vakiotoikseen ovat muodostuneet
Lintulan luostarin hautausmaan
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